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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng và khai thác Khu du lịch Đồi Cát 

Bay gắn kết với hoạt động của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu 

nhi tỉnh tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ ý kiến Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 

01/12/2014 theo Thông báo số 424-TB/VPTU ngày 02/12/2014 của Văn phòng 

Tỉnh ủy; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3995/TTr-SKHĐT 

ngày 13/11/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án quản lý, sử dụng và 

khai thác Khu du lịch Đồi Cát Bay gắn kết với hoạt động của Trung tâm 

Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh” tại phường Mũi Né, thành phố Phan 

Thiết. 

Điều 2.  Căn cứ nội dung Đề án được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này, giao 

trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trước 

mắt, tập trung thực hiện  các công việc sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân thành Phan Thiết, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Trung tâm Sinh 

hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức bàn giao cụ thể từng hạng mục liên quan đến 

Khu du lịch Đồi Cát bay cho đơn vị quản lý mới là Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh 

thiếu nhi tỉnh, xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Trong đó, tranh thủ ý kiến của Sở 

Tư pháp để xử lý thanh lý, chuyển tiếp đối với 23 họp đồng thuê mặt bằng của 23 cơ sơ 

kinh doanh tại khu vực theo đúng quy định, xác định thời điểm từ 01/01/2016 đến 

31/12/2017 sẽ do Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh thương thảo ký hợp 

đồng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với Tỉnh Đoàn Thanh 

niên, Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan 
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Thiết xác định mốc giới cụ thể các khu đất, bàn giao tại thực địa; đồng thời đề xuất thu hồi 

và giao đất theo quy định. 

3. Sở Xây dựng hướng dẫn Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh lập 

quy hoạch chi tiết, các phân khu chức năng để quản lý, sử dụng hiệu quả Khu Du lịch Đồi 

Cát Bay và phù hợp với quy hoạch xây dựng trong khu vực. Trong đó, lưu ý mục tiêu 

chính là tôn tạo và bảo tồn triệt để đồi cát, xem đây là một lợi thế, thương hiệu của Du lịch 

Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học “Giữ 

gìn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi cát bay Mũi Né”, đưa vào trong nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học năm 2016 cảu tỉnh. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm 

Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân 

sách để đầu tư trước xây dựng mới, sửa chữa một số hạng mục cơ bản như: bãi 

giữ xe, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh, hàng rào cây xanh,… để duy trì các hoạt 

động, thu phí hoàn trả ngân sách; hướng dẫn Tỉnh Đoàn Thanh niên, Trung tâm Sinh 

hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh tính toán, xây dựng khung giá dịch vụ phù hợp và đúng 

với quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.   

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên, Giám 

đốc Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố 

Phan Thiết, Chủ tịch UBND phường Mũi Né và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, TH, ĐTQHXD, VXDL. Bích. 

 

CHỦ TỊCH 

                    

 

 

                    

Lê Tiến Phương 



ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TỈNH BÌNH THUẬN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐỀ ÁN 
Quản lý, sử dụng và khai thác Khu du lịch Đồi Cát Bay 

gắn với hoạt động của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh  

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  

ngày    /11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

Phần I 

THỰC TRẠNG KHU VỰC ĐỒI CÁT BAY  

I. Vị trí địa lý, diện tích khu vực Đồi Cát Bay Mũi Né 

Khu vực Đồi Cát Bay Mũi Né nằm trên đường Xuân Thủy (đường 706), 

khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Diện tích khoảng 36,8 ha, 

trong đó: 35 ha khu đất phía đồi cát và 1,8 ha thuộc dự án đầu tư hạ tầng Khu du 

lịch Đồi Cát Bay do Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đang quản lý.   

1. Khu đồi cát 35 ha: Phía Đông giáp đường Xuân Thủy; phía Tây giáp 

ranh thu hồi quỹ đất 350 m đường Võ Nguyên Giáp; phía Nam giáp đường Xuân 

Thủy và ranh thu hồi quỹ đất 350 m đường Võ Nguyên Giáp; phía Bắc giáp đất 

giao cho Công ty Cổ phần Rạng Đông. 

2. Khu dự án đầu tư hạ tầng 1,8 ha: Phía Bắc giáp đường Xuân Thủy, phía 

Nam giáp đường Xuân Thủy, phía Đông và phía Tây giáp Trung tâm Sinh hoạt 

dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh. 

II. Thực trạng Khu Đồi Cát Bay 

1. Thực trạng tự nhiên 

- Khu vực Đồi Cát Bay diện tích 35 ha: Địa hình lồi lõm, xen giữa những 

đồi cát cao là những hố sâu, một số khu vực có cỏ mọc, về mùa mưa cỏ mọc 

xanh tốt và phát triển, mùa khô thì héo úa, rễ và gốc vẫn bám chặt vào lớp cát tạo 

thành từng mãng cỏ khô trên bề mặt đồi cát. Xen lẫn những khu vực trũng trên 

đồi và xung quanh đồi cát còn có một số ít cây bụi, cây dương mọc tự nhiên. 

Hiện nay, ranh giới đồi cát vẫn chưa xác định chính xác về mặt thực địa, mặc dù 

phía Bắc và phía Tây tiếp giáp với diện tích đất của đã giao cho Công ty Cổ phần 

Rạng Đông và khu nghĩa trang phường Mũi Né, nhưng thực địa vẫn có cây trồng 

thâm canh của hộ dân. Phía Đông Nam và phía Đông đồi cát đã có một số hộ dân 

lấn chiếm làm rẫy với số cây trồng lâu năm tồn tại trên thực địa. 

- Khu dự án hạ tầng 1,8 ha: Trên diện tích này có 1,6 ha đã đầu tư xây 

dựng cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng; 0,2 ha đất trống làm bãi 

đỗ xe, nhà vệ sinh đã hư hỏng không còn sử dụng, 2 bãi đỗ xe do xây dựng lâu 

năm đã xuống cấp, không đủ diện tích đỗ xe, nhất là vào những ngày cao điểm. 
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Về hạ tầng xây dựng của các hộ kinh doanh do UBND thành phố Phan Thiết cho 

thuê kinh doanh dịch vụ, không đồng bộ, có nơi xây dựng kiên cố, có nơi xây 

dựng tạm. 

2. Thực trạng về mặt hoạt động 

- Đối với khu đầu tư hạ tầng 1,8 ha: Kinh doanh chủ yếu là dịch vụ ăn 

uống, bán hàng lưu niệm và một số dịch vụ khác. Các cơ sở kinh doanh ở đây 

không có hệ thống xử lý nước thải, chủ yếu làm hầm tự thấm; việc kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, sinh hoạt của nhân viên gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, 

tình trạng rác thải chưa được thu gom và xử lý hiệu quả; việc quản lý giá cả, chất 

lượng hàng hóa, dịch vụ có lúc chưa kiểm soát được, xảy ra tình trạng chèo kéo, 

ép giá du khách.   

- Khu vực đồi cát: Chủ yếu diễn ra các hoạt động tham quan, ngắm biển, 

chụp ảnh lưu niệm, trò chơi tập thể, trò chơi cộng đồng do du khách, đơn vị lữ 

hành tự tổ chức. Bên cạnh đó, một số dịch vụ tự phát chưa có quản lý kiểm soát 

về nhân sự, hoạt động, giá cả, chất lượng như: Cho thuê ván trượt cát thô sơ, bán 

hàng rong, chụp ảnh lưu niệm, thả diều...Vấn đề vệ sinh môi trường trên đồi cát 

vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, gây ô nhiễm. 

3. Tiềm năng 

 Đồi Cát Bay Mũi Né là một thắng cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, đây 

là một trong những điểm tham quan lý tưởng, thu hút đông đảo du khách trong và 

ngoài nước. Nơi đây, có thể kết hợp giữa hoạt động tham quan du lịch với các 

hoạt động mang tính nghệ thuật, sáng tạo; các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân 

chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi, dịch vụ nhà hàng ăn uống, quà lưu niệm và 

các sản phẩm dịch vụ khác. Nếu được quản lý, khai thác tốt sẽ phát huy hiệu quả, 

tăng giá trị thương hiệu du lịch Mũi Né là khu du lịch quốc gia.  

4. Những tồn tại, hạn chế  

Do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan tác động, Đồi Cát Bay ngày càng 

mất đi vẻ đẹp tự nhiên và sự hấp dẫn vốn có, đồi cát không còn độ cao và dốc 

đứng như trước đây.  

Cơ sở hạ tầng như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng xuống cấp, hư hỏng 

không còn sử dụng được. Mật độ cây xanh ở khu vực 1,8 ha còn thiếu, chưa được 

trồng và chăm sóc, chủ yếu là do các hộ kinh doanh tự trồng, chưa đồng bộ về 

mỹ quan. Địa điểm dành cho xe ô tô khách đỗ khi đến tham quan còn chật hẹp, 

thường xuyên gây ách tắc giao thông, dễ gây tai nạn trong những ngày cuối tuần, 

ngày nghỉ, ngày lễ.  

Vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo, rác và các vật dụng do các hàng, 

quán, cá nhân buôn bán hàng rong, khách sử dụng chưa được thu gom thường 

xuyên. Đối diện Đồi Cát Bay có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán, số lượng nhân 
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viên ở lại nhiều nên lượng nước thải, vật dụng trong sinh hoạt chưa được xử lý đã 

gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

Các dịch vụ vui chơi, giải trí và các sản phẩm phục vụ nhu cầu du khách 

còn đơn điệu, nghèo nàn. Du khách đến tham quan Đồi Cát Bay chủ yếu chơi 

trượt cát, còn thiếu nhiều loại hình giải trí để thu hút và tạo thương hiệu cho du 

lịch địa phương. Các công trình xây dựng kinh doanh dịch vụ xung quanh Khu 

du lịch Đồi Cát Bay còn mang tính tự phát, chưa có quy hoạch, thiết kế tổng thể 

nên chưa tạo mỹ quan đô thị. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại Khu du lịch 

Đồi Cát Bay chưa được quản lý chặt chẽ. 

5. Nguyên nhân 

Hiện nay, một số công trình và cơ sở buôn bán dịch vụ được xây dựng, 

một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trồng rừng xung quanh đồi cát làm thay đổi 

hướng gió. Đồng thời, vào mùa mưa, lượng cát bị trôi chảy nhiều, xen lẫn trên 

đồi cát có nhiều nơi lượng cát mỏng tạo nên độ ẩm, dẫn đến cỏ mọc dày vào mùa 

mưa và tạo thành những mảng chắn vào mùa khô. Việc di chuyển tự nhiên của 

cát do tác động của sức gió bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặt khác, du khách đến tham 

quan, chơi trượt cát hàng ngày nhưng chưa cải tạo, khắc phục, bù đắp lại lượng 

cát bị trôi chảy, chính vì lẻ đó vẻ đẹp tự nhiên của Đồi cát trong tương lai sẽ bị 

ảnh hưởng và không còn đẹp như xưa. 

Kết cấu hạ tầng ở khu 1,8 ha đầu tư xây dựng hơn 10 năm; cây xanh chưa 

được trồng và chăm sóc tốt; nhu cầu tham quan Đồi Cát Bay của du khách ngày 

càng tăng dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trong các dịp lễ, tết... 

Chưa có đơn vị, tổ chức giao quản lý, khai thác Đồi Cát Bay nên việc thu 

gom rác, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự chưa được thực hiện và quản lý chặt 

chẽ. Nước thải sinh hoạt và dịch vụ ăn uống của các hộ kinh doanh không có hệ 

thống xử lý nước thải gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường. 

III. Sự cần thiết phải quản lý, khai thác Đồi Cát Bay gắn với mục đích 

hoạt động của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh 

1. Các căn cứ triển khai thực hiện Đề án 

 Căn cứ Quyết định số 2051 QĐ/TWĐTN ngày 20/10/2006 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi Bình Thuận;  

 Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-UBND, ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 

tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 3660/UBND-ĐTQH ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông 

báo số 219-TB/VPTU ngày 30/8/2013; 



 

 

 

4  

Căn cứ Thông báo số 424-TB/VPTU ngày 02/12/2014 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 

01/12/2014, trong đó:  Thống nhất giao Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu 

nhi tỉnh quản lý, sử dụng và khai thác khu du lịch Đồi Cát Bay tại phường Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết; 

 Căn cứ Thông báo số 109/TB-UBND, ngày 11/5/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành 

Tâm tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Du lịch liên quan đến một số 

vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; 

2. Sự cần thiết phải quản lý, khai thác Đồi Cát Bay  

 Đồi Cát Bay là một trong những địa điểm có tiềm năng lớn về du lịch. 

Việc quản lý, sử dụng và khai thác Đồi Cát Bay hiệu quả sẽ góp phần rất lớn 

trong việc phát triển thương hiệu du lịch Mũi Né, bổ sung sản phẩm du lịch, loại 

hình du lịch của tỉnh; thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Bình 

Thuận tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thời gian qua, Đồi Cát Bay vẫn chưa 

có tổ chức đảm nhận, quản lý; việc bảo tồn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên cũng như tổ 

chức, khai thác các loại hình dịch vụ trên Đồi cát chủ yếu mang tính chất tự phát. 

Bên cạnh đó, Đồi Cát Bay có địa hình rộng lớn, loại hình dịch vụ khai thác chủ 

yếu theo hướng bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên như: Lễ hội, hoạt động thể dục, thể thao, 

trò chơi cộng đồng, trò chơi dân gian, tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh nghệ 

thuật…Vì vậy, việc quản lý, sử dụng, khai thác Đồi Cát Bay gắn với mục đích 

hoạt động của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh là cần thiết, bởi 

Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính, là đơn 

vị trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Thuận; vị trí địa lý, điều kiện cơ sở vật chất, nhân 

lực rất thuận lợi (đối diện với khu Đồi Cát Bay là trụ sở của Trung tâm sinh hoạt 

dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh với bộ máy hoạt động gồm 29 cán bộ, công nhân 

viên). 

Việc giao Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh quản lý sẽ tận 

dụng, phát huy thế mạnh sẵn có trong việc bảo tồn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của 

Đồi Cát Bay; quản lý, sắp xếp các hoạt động dịch vụ tự phát, kết hợp chức năng, 

hoạt động của Trung tâm, nhiệm vụ chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao 

để tổ chức, khai thác tốt các loại hình dịch vụ trên Đồi cát. Mặt khác, việc quản 

lý, sử dụng, khai thác Đồi Cát Bay sẽ góp phần thu hút du khách đến với Trung 

tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, bổ sung nguồn thu cho Trung tâm để 

duy trì hoạt động. Đồng thời, giúp Trung tâm có điều kiện thuận lợi tổ chức tốt 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi cộng đồng, các lễ 

hội, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi 

trong và ngoài tỉnh, góp phần khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh để đa dạng 

hóa loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch Bình Thuận. 
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Phần II 

MỤC TIÊU QUẢN LÝ, KHAI THÁC ĐỒI CÁT BAY GẮN VỚI HOẠT 

ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM SINH HOẠT DÃ NGOẠI THANH THIẾU NHI  

I. Mục tiêu chung  

Bảo tồn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay gắn với hoạt động của 

Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh. Quản lý chặt chẽ các loại hình 

dịch vụ trên đồi cát đã quy hoạch, đưa vấn đề bảo vệ môi trường khu vực Đồi Cát 

Bay lên hàng đầu. Tổ chức các hoạt động tham quan với các hoạt động mang tính 

nghệ thuật, sáng tạo, các hoạt động văn hóa, thể thao. Sắp xếp, chỉnh trang đảm 

bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tạo không gian chung của khu vực; đảm 

bảo an ninh trật tự cho du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí.    

II. Mục tiêu cụ thể  

1. Xác định ranh giới thực địa khu Đồi Cát Bay, tổ chức đo đạc, trích lập 

bản đồ tổng thể. Tiến hành cấm mốc và quản lý chặt chẽ theo ranh giới đất được 

giao.     

2. Thực hiện công tác quy hoạch khu Đồi Cát Bay, quy hoạch phần đất 

giáp ranh để tạo không gian cho việc di chuyển cát nhằm bồi đắp lượng cát tại 

khu vực Đồi Cát Bay, tạo vẻ đẹp tự nhiên và sự biến đổi về hình ảnh của Đồi cát; 

quy hoạch khu vực dành cho khách tham quan, ngắm cảnh, thả diều, trượt cát, 

khu vực tổ chức trò chơi cộng đồng, dân gian, Khu vực dành cho nhảy dù, khu 

vực tổ chức các trò chơi cảm giác mạnh, khu vực tổ chức một số loại hình giải trí 

khác... 

3. Sắp xếp, chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tạo 

không gian chung của khu vực; đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến tham 

quan, vui chơi, giải trí.    

4. Giữ gìn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay gắn với tổ chức các 

hoạt động cộng đồng và khai thác các dịch vụ: 

- Tổ chức dịch vụ thả diều trên đồi cát và chơi trượt cát. 

- Khai thác dịch vụ nhảy dù và tổ chức cho các câu lạc bộ nhảy dù biểu 

diễn vào các ngày lễ, tết. 

- Đầu tư cụm trò chơi cảm giác mạnh, như: máng trượt di động. 

- Xây dựng loại hình dịch vụ "Chinh phục Đồi Cát Bay và khám phá Hòn 

Rơm". 

- Tổ chức các trò chơi cộng đồng, dân gian trên đồi cát. 

- Hoạt động chụp ảnh nghệ thuật, ảnh cưới và dịch vụ phim trường. 

- Chương trình ca nhạc truyền thống các dân tộc, văn hóa nghệ thuật, 

chương trình ca nhạc thanh thiếu nhi… 
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III. Đơn vị quản lý khai thác, sử dụng  

Giao Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh thuộc Tỉnh Đoàn 

Bình Thuận quản lý, sử dụng, khai thác Khu du lịch Đồi Cát Bay gắn với mục 

đích hoạt động của Trung tâm.  

Diện tích quản lý, khai thác: 36,8 ha, trong đó: 35 ha phần diện tích đồi cát 

và 1,8 ha phần đất đầu tư hạ tầng đối diện đồi cát để làm bãi đỗ xe (0,2 ha trống 

làm bãi đỗ xe hiện tại và 1,6 ha sẽ triển khai làm bãi đỗ xe khi hết thời gian cho 

các hộ kinh doanh thuê).    

Phần III 

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

I. Xác định ranh giới thực địa khu Đồi Cát Bay 

1. Tiến hành khảo sát thực địa và xác định lại cụ thể ranh giới, diện tích 

khu vực Đồi Cát Bay; hợp đồng đơn vị đo đạc, trích lập sơ đồ, bản đồ tổng thể, 

cắm mốc và quản lý chặt về thực địa theo ranh giới đất. 

2. Xác định các hộ dân đang có cây trồng, đất canh tác trong diện tích Đồi 

Cát Bay để có hướng giải quyết phù hợp. 

3. Rà soát phần diện tích đất mà UBND thành phố Phan Thiết đang cho 

các hộ kinh doanh thuê do Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né quản lý 

để làm bãi đỗ xe và các dịch vụ bán hàng lưu niệm.   

II. Thực hiện công tác quy hoạch  

Tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và Đồ án quy hoạch chi tiết. 

Gồm các khu vực: 

1. Khu vực dành cho khách tham quan, ngắm cảnh, thả diều, trượt cát và tổ 

chức trò chơi cộng đồng, dân gian. 

2. Khu vực dành cho loại hình dịch vụ nhảy dù. 

3. Khu vực tổ chức các trò chơi cảm giác mạnh.  

4. Khu vực tổ chức một số loại hình dịch vụ và giải trí khác.  

5. Khu vực bãi đỗ xe. 

III. Chỉnh trang mặt bằng, quản lý, bảo tồn và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên 

của Đồi Cát Bay 

1. Giữ gìn và tôn tạo lại vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay 

Tổ chức, tuyên truyền cho nhân dân về việc tham gia bảo vệ cảnh quan 

Đồi Cát Bay đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững. Quản lý chặt chẽ, cấm 

mọi trường hợp khai thác cát trái phép ở khu vực Đồi Cát Bay. 

Quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ trên đồi cát theo khu vực đã quy 

hoạch. Triển khai các thùng thu rác, nhà vệ sinh di động và phổ biến, yêu cầu du 
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khách thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định; thường xuyên cử nhân viên, đội hình 

cộng tác về dịch vụ trượt cát theo dõi, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh khi 

tham quan, tham gia các trò chơi trên đồi cát. Định kỳ tổ chức các hoạt động bảo 

vệ môi trường Đồi Cát Bay với sự tham gia của du khách thông qua các hoạt 

động, các cuộc thi, trò chơi cộng đồng. 

Sử dụng thuốc trừ cỏ sinh học hoặc phương pháp thủ công loại bỏ lớp cỏ 

mọc trên bề mặt tại một số khu vực của đồi cát để tăng khả năng tự di chuyển của 

cát, tạo điều kiện hình thành cảnh quan đồi cát tự nhiên. Nghiên cứu các biện 

pháp kỷ thuật phù hợp để bổ sung lượng cát hao hụt khu vực đồi cát. Thường 

xuyên tổ chức các trò chơi, tận dụng sức người để đưa cát từ chân đồi lên đỉnh. 

2. Đầu tư hạ tầng thiết yếu để đảm bảo phục vụ du khách 

- Cải tạo bãi đỗ xe hiện tại và đầu tư xây dựng bãi đỗ xe mới phù hợp tại 

khu vực. 

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng. 

- Đầu tư hệ thống chiếu sáng trên Đồi Cát Bay và cải tạo hệ thống chiếu 

sáng hiện tại khu vực mặt đường Xuân Thủy. 

- Xây dựng tuyến đường dọc ranh giới đất đã giao cho Công ty Cổ phần  

Rạng Đông để vận chuyển du khách tham gia các hoạt động dã ngoại sâu trong 

Đồi Cát Bay. 

- Nghiên cứu lập hàng rào (bằng cây xanh) đối với khu Đồi Cát Bay. 

III. Tổ chức hoạt động cộng đồng và khai thác các loại hình dịch vụ  

Kết hợp diện tích khu Đồi Cát Bay (35 ha) và cơ sở vật chất, hạ tầng hiện 

có của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, triển khai các loại hình 

dịch vụ:   

1. Dịch vụ cho thuê thả diều trên Đồi cát và Trượt cát  

Với dịch vụ trượt cát, sẽ tiến hành sắp xếp đưa vào quản lý theo phương 

thức phù hợp, trên cơ sở nghiên cứu cải tiến ván trượt, hướng dẫn địa hình, tư thế 

trượt phù hợp để thu hút du khách. Mở dịch vụ cho thuê diều, hướng dẫn cách 

thức thả diều, phục vụ du khách và các em thiếu nhi. Vào các ngày lễ lớn, dịp hè 

tổ chức các cuộc thi thả diều, thi trượt cát nhằm tạo thêm hoạt động vui chơi, giải 

trí cho du khách và thanh thiếu nhi địa phương. Liên kết với các Câu lạc bộ diều 

ở các tỉnh, thành phố để tổ chức các hội thi, liên hoan, biểu diễn diều ở cấp khu 

vực và cả nước. 

2. Dịch vụ nhảy dù và tổ chức câu lạc bộ nhảy dù biểu diễn   

Tổ chức hình thức dịch vụ nhảy dù trên đồi cát theo khu vực quy hoạch, 

thành lập các Câu lạc bộ nhảy dù hoạt động thường xuyên và hướng dẫn du 

khách nhảy dù. Vào các dịp lễ, tết, Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 
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tỉnh tổ chức cho các Câu lạc bộ nhảy dù tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đến 

nhảy dù biểu diễn cho du khách, nhân dân và thanh thiếu nhi xem.  

3. Trò chơi cảm giác mạnh như máng trượt di động… 

Tại đồi cát hiện có nhiều khu vực có địa hình trũng, dốc, lồi lõm tương đối 

lớn, thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các trò chơi tạo cảm giác mạnh phục vụ 

du khách. Trước mắt là dịch vụ váng trượt di động.  

4. Dịch vụ “Chinh phục Đồi cát và khám phá Hòn Rơm”. 

Địa hình khu vực Đồi Cát Bay có độ cao lớn so với mực nước biển. Vị trí 

này có thể ngắm nhìn toàn thể Đồi cát, biển Mũi Né và khu vực Hòn Rơm. Du 

khách đến với dịch vụ này sẽ được trải nghiệm và chinh phục Đồi Cát Bay bằng 

hình thức đi bộ, chụp ảnh nghệ thuật, ngắm biển và những bức tranh do cát tạo 

nên.  

5. Tổ chức các trò chơi cộng đồng, dân gian trên Đồi Cát Bay 

 Tại Đồi cát sẽ phối hợp tổ chức các trò chơi cộng đồng, trò chơi dân gian 

giải trí để mọi người đến tham quan Đồi cát đều có thể tự nguyện đăng ký tham 

gia vui chơi. Đồng thời bố trí diện tích đất của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại 

thanh thiếu nhi tỉnh đối diện với Đồi cát để mở thêm dịch vụ trò chơi điện tử, sân 

chơi sinh hoạt cộng đồng, trò chơi dành cho thiếu nhi, các trò chơi khác nhằm tạo 

thêm nhiều loại hình dịch vụ phục vụ du khách. 

6. Chương trình ca nhạc truyền thống các dân tộc, văn hóa nghệ thuật, 

chương trình ca nhạc thanh thiếu nhi… 

Du khách đến Mũi Né - Hòn Rơm chủ yếu là nghỉ dưỡng và tắm biển. Vì 

vậy, Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh sẽ nghiên cứu để tổ chức 

các chương trình nghệ thuật phục vụ cho thanh thiếu nhi; đồng thời, phối hợp tổ 

chức các chương trình nghệ thuật mang tính đặc trưng, đặc sắc riêng của Bình 

Thuận (chương trình ca múa nhạc dân tộc Chăm, đờn ca tài tử, thơ ca…) tổ chức 

nhiều loại hình giải trí phục vụ du khách, đặc biệt là khách quốc tế.  

7. Hoạt động chụp ảnh nghệ thuật, ảnh cưới, dịch vụ phim trường 

Với nét đẹp hoang sơ, Đồi Cát Bay là một địa điểm lý tưởng cho nhiếp ảnh 

gia chụp ảnh nghệ thuật, triển khai các hoạt động phim trường; tổ chức các dịch 

vụ tiệc cưới tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại tỉnh.  

IV. Giới thiệu, quảng bá thương hiệu 

Để đảm bảo việc quản lý và khai thác, sử dụng Đồi Cát Bay hiệu quả, công 

tác tuyên truyền, quảng bá rất cần thiết. Tiến hành triển khai công tác quảng bá 

giới thiệu, tuyên truyền đa dạng hơn về Đồi Cát Bay. Tăng cường đầu tư tuyên 

truyền trực quan, tuyên truyền qua mạng, qua đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội ở các 

cấp, qua thông tin về các hoạt động do tổ chức Đoàn - Hội tổ chức, phối hợp tổ 
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chức tại Đồi Cát Bay. Tăng cường liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và 

ngoài tỉnh để tổ chức thường xuyên các hoạt động,… 

V. Phương thức quản lý khai thác các hoạt động dịch vụ khu vực Đồi 

Cát Bay 

Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh quản lý, khai thác khu 

Đồi Cát Bay. Trước mắt thành lập bộ phận (phòng) phụ trách quản lý, khai thác 

khu vực Đồi Cát Bay, trong đó phải tiến hành công tác tổ chức quản lý và tổ chức 

một số dịch vụ, hoạt động đơn giản. Đối với các hoạt động quy mô lớn, sử dụng 

toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Trung tâm, lực lượng cộng tác viên, 

lực lượng tình nguyện viên do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn huy động. Kết hợp chặt 

chẽ các hoạt động, dịch vụ trên Đồi Cát Bay với khai thác cơ sở vật chất, dịch vụ 

tại Trung tâm, nhất là dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống, giải khát, biểu diễn nghệ 

thuật, sân khấu ca nhạc…Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Phan Thiết để 

đảm bảo xử lý tốt các vấn đề về an ninh, trật tự.   

Phần IV 

KINH PHÍ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

I. Nguồn thu khai thác dịch vụ và kinh phí triển khai thực hiện Đề án  

1. Nguồn thu từ khai thác dịch vụ khu Đồi Cát Bay, bao gồm: 

- Nguồn thu từ bán vé tham quan Đồi cát. 

- Nguồn thu từ các loại hình dịch vụ trên Đồi cát. 

- Thu từ phí đỗ xe ô tô, xe máy. 

- Thu từ cho thuê các dụng cụ, vật dụng tham gia các trò chơi trên đồi cát. 

Tất cả các nguồn thu đều thực hiện theo quy định của Nhà nước và hạch 

toán chung với nguồn thu của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh. 

Hàng năm, sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Trung tâm sẽ dành một phần lợi 

nhuận thực hiện tái đầu tư, bảo tồn, tôn tạo Đồi Cát Bay. 

2. Kinh phí thực hiện 

- Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ kinh phí đo đạc, cắm mốc 35 ha đồi cát, hỗ trợ 

một phần kinh phí lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và Đồ án quy hoạch chi tiết, 

kinh phí đầu tư một số hạng mục hạ tầng thiết yếu như: Nhà vệ sinh công cộng, 

hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo và đầu tư bãi đỗ xe, cổng vào và hàng rào (bằng 

cây xanh) của Đồi Cát Bay phía tiếp giáp đường Xuân Thủy, bảng chỉ dẫn, các 

thùng rác vệ sinh, nhà vệ sinh di động. 

- Từ hoạt động dịch của Trung tâm: 

+ Nguồn thu các dịch vụ trên Đồi Cát Bay, dịch vụ gửi xe, các dịch vụ 

khác và một phần lợi nhuận của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 

tỉnh hỗ trợ để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng của khu vực Đồi Cát Bay.  
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+ Huy động các nguồn khác: Huy động đoàn viên thanh niên thuộc các cơ 

sở Đoàn hỗ trợ thực hiện đo đạc, lập quy hoạch chi tiết. Đồng thời, tranh thủ các 

nguồn vốn huy động xã hội hóa theo phương án cụ thể. 

II. Tiến độ thực hiện 

1. Giai đoạn 2015 - 2016 

Triển khai công tác đo đạc, cắm mốc, quản lý thực địa và phối hợp giải 

quyết các vướng mắc về đất đai đối với các hộ dân. Tiến hành đầu tư, cải tạo một 

số hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu quản lý, khai thác như: Hàng rào, 

nhà vệ sinh công cộng, cải tạo bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng hiện tại, bảng chỉ 

dẫn, các thùng rác vệ sinh, nhà vệ sinh di động; tăng cường giải quyết vấn đề vệ 

sinh môi trường tại khu vực Đồi Cát Bay. 

Kết nối hoạt động trên Đồi Cát Bay với hoạt động của Trung tâm sinh hoạt 

dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh. Triển khai một số loại hình dịch vụ: Thả diều, các 

hoạt động trò chơi cộng đồng, chụp ảnh nghệ thuật, ảnh cưới, thu phí tham quan 

Đồi cát, trượt cát… gắn với rà soát sắp xếp lực lượng tham gia dịch vụ, lao động 

tự phát. Cải tạo cảnh quan, bảo tồn và tôn tạo Đồi Cát Bay. 

Rà soát các hộ kinh doanh khu vực đối diện Đồi Cát Bay để mở rộng bãi 

đỗ xe và các dịch vụ bán hàng lưu niệm. 

2. Giai đoạn sau 2016 

Hoàn chỉnh, bổ sung thêm một số hạng mục về hạ tầng như: Mở rộng khu 

vực bãi đỗ xe, hình thành một số trạm nghỉ chân ở khu vực phía sâu trong Đồi 

cát, đưa hệ thống điện, nước vào các trạm này để phục vụ du khách, triển khai 

thêm một số loại hình dịch vụ trên Đồi Cát Bay.  

III. Hiệu quả của Đề án 

1. Hiệu quả về mặt xã hội 

Đồi Cát Bay được đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả sẽ tập hợp 

và tổ chức sắp xếp nề nếp lực lượng lao động tự phát hiện nay, tạo việc làm, thu 

nhập cho người lao động. Đồng thời, Đồi Cát Bay sẽ trở thành một nơi vừa góp 

phần tạo nét đặc sắc cho du lịch tỉnh nhà, vừa là không gian tổ chức các hoạt 

động cộng đồng, các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng nói chung, 

thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh; góp phần quản lý giá cả, ổn định dịch vụ, tạo 

môi trường du lịch văn minh, góp phần phát triển du lịch Bình Thuận bền vững. 

2. Hiệu quả về mặt Môi trường 

Góp phần bảo tồn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi cát. Xử lý hiệu quả vấn 

đề về rác, nước thải, tạo điểm du lịch sạch thu hút du khách.  

3. Hiệu quả về an ninh trật tự 

Việc có đơn vị được giao quản lý, khai thác sẽ góp phần đảm bảo an ninh 

trật tự ở khu vực, an toàn cho du khách đến tham quan, tham gia các hoạt động 

dịch vụ trên Đồi Cát Bay. 

4. Hiệu quả về kinh tế 
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 Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả khu du lịch Đồi Cát Bay sẽ góp 

phần tạo nên nguồn thu trực tiếp và gián tiếp cho Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại 

thanh thiếu nhi tỉnh để duy trì hoạt động và phục vu nhiệm vụ chính trị, nộp ngân 

sách nhà nước. Đồng thời, tạo thương hiệu một điểm đến lý tưởng, góp phần 

quảng bá, đa dạng hóa nét đặc sắc về du lịch và thu hút du khách đến với Bình 

Thuận.  

Phần V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn Thanh niên 

- Phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đảm 

nhận thực hiện công trình thanh niên đối với công tác đo đạc, lập nhiệm vụ quy 

hoạch chi tiết và Đồ án quy hoạch chi tiết.   

- Chỉ đạo Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh thường xuyên kiểm tra 

thực địa tại các cột mốc đã cắm theo ranh giới giao đất, đảm bảo không xảy ra 

việc lấn chiếm, canh tác trái phép của hộ dân trên diện tích Đồi Cát Bay. Phối 

hợp với ngành chức năng giải quyết, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, khai 

thác cát trái phép. Rà soát, kiểm kê, bảo quản các loại cây rừng (nếu có); bảo 

quản diện tích cây bụi tự nhiên hiện hữu để đảm bảo nét hoang sơ và tự nhiên của 

Đồi Cát Bay. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc tổ chức hoạt động, dịch vụ, triển 

khai các công trình, hạ tầng theo đúng quy hoạch. Hàng năm, đánh giá việc thực 

hiện quy hoạch để tiến hành điều chỉnh khi cần thiết, nhằm tránh tình trạng thực 

hiện quy hoạch tác động đến bảo tồn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết rà soát xác định các 

hộ kinh doanh; lực lượng thanh thiếu nhi hoạt động dịch vụ tự phát trên Đồi cát 

tiến hành sắp xếp, tổ chức thành các đội hình hoạt động dịch vụ tự giác do Trung 

tâm quản lý, kiểm tra; định kỳ tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo 

điều kiện cho người dân ổn định việc làm, có thu nhập để mưu sinh và phát huy 

được hiệu quả trong quản lý hoạt động dịch vụ có nề nếp, lịch sự, phục vụ du 

khách chu đáo, hạn chế trẻ em bỏ học. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với 

UBND thành phố Phan Thiết trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Đồi 

Cát Bay. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi phần diện tích đất 0,2 ha do 

Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né quản lý và giao cho Trung tâm Sinh 

hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh quản lý, sử dụng. Phần diện tích 1,6 ha còn lại, 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đang gia hạn cho các hộ kinh doanh thuê 

tiếp tục rà soát, sớm thanh lý và giao Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh 

quản lý, sử dụng để tạo cảnh quan chung và đồng bộ với khu vực Đồi Cát Bay.      
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2. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận, chủ động rà soát phần diện dích 0,2 

ha đất trống do Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đang quản lý giao 

Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp 

trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Đồi Cát Bay; cập nhật phần diện 

tích đất Đồi Cát Bay vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 làm cơ sở thực hiện 

hiện các thủ tục đất đai theo quy định; đối với phần diện tích 1,6 ha các hộ kinh 

doanh đang thuê, tiến hành rà soát, thanh lý hợp đồng với các hộ kinh doanh để 

bàn giao cho Tỉnh đoàn Bình Thuận quản lý, đối với những hộ chưa tái ký hợp 

đồng thì chấm dứt hợp đồng, những trường hợp đã gia hạn ký hợp đồng thì bàn 

bạc, thống nhất giải pháp chấm dứt hợp đồng với các hộ kinh doanh đến ngày 

31/12/2015; nếu chưa thanh lý dứt điểm thì thời gian còn lại trong hợp đồng giao 

Tỉnh đoàn Bình Thuận tiến hành thương thảo ký kết hợp đồng với các hộ kinh 

doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và triển khai thực hiện Đề 

án. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đo đạc, cắm mốc 35 ha 

Đồi Cát Bay, kinh phí lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và Đồ án quy hoạch chi 

tiết, kinh phí đầu tư một số hạng mục hạ tầng thiết yếu như: Nhà vệ sinh công 

cộng, hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo bãi đỗ xe, cổng vào và tường rào di động 

của Đồi cát phía tiếp giáp đường Xuân Thủy, các thùng rác vệ sinh, nhà vệ sinh 

di động.  

4. Sở Khoa học và công nghệ  

Nghiên cứu đề xuất đưa đề tài nghiên cứu khoa học “Giữ gìn, tôn tạo vẻ 

đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né” trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của 

tỉnh năm 2016.     

 5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Phối hợp, hướng dẫn Tỉnh đoàn Bình Thuận lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và các thủ tục đất đai có liên quan. 

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét thấy cần thiết phải điều 

chỉnh, bổ sung thì các sở, ngành, địa phương chủ động Tỉnh đoàn Bình Thuận để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

                                                                                     

CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

 

Lê Tiến Phương 


